
 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ ศึกษา กลวิธี              

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามกลุ่มที่เรียน   
เก่งมาก กลุ่มที่เรียนเก่ง กลุ่มที่เรียนปานกลาง และกลุ่มที่เรียนอ่อน   

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 3  การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ เพศ ระดับผลการเรียน และสถาบันการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง  2 

 

ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ระดับผลการเรียน และสถาบันการศึกษา  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 

      -  ชาย 

       -  หญิง 

 
127 
176 

 
41.9 
58.1 

2.  ระดับผลการเรียน 

      -   A+ ,  A  ,  A-  
      -   B+ ,  B  ,  B- 

      -   C+ ,  C  ,  C- 
      -   D+ ,  D  ,  D- 

 
52 

144 
92 
15 

 
17.2 
47.5 
30.4 
5.0 
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 ตาราง  2  ข้อมูลพื้นฐาน  (ต่อ)  
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
3.  สถาบันการศึกษา 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
      -   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
17 
20 
20 

214 
32 

 
5.6 
6.6 
6.6 

70.6 
10.6 

 

จากตาราง 2  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9  เพศหญิง 
จ านวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.1 

ด้านระดับผลการเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับ A+ , A , A- จ านวน             
52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  รองลงมาคือมีผลการเรียนในระดับ B+ , B , B- จ านวน 144 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 47.5  ผลการเรียนในระดับ  C+ , C , C-  จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  และอันดับสุดท้าย
คือมีผลการเรียนในระดับ  D+ , D , D- จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0   

ด้านสถาบันการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน 32 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 10.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจ านวนเท่ากัน
คือสถาบันละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  และอันดับสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จ านวน             
17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6   
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ตอนท่ี  2   การศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามกลุ่ม

ที่เรียน ได้แก่ กลุ่มที่เรียนเก่งมาก (มีระดับผลการเรียน A+ , A , A-) , กลุ่มที่เรียนเก่ง (มีระดับผล                
การเรียน B+ , B , B-) , กลุ่มที่เรียนปานกลาง (มีระดับผลการเรียน  C+ , C , C-) และกลุ่มที่เรียนอ่อน                
(มีระดับผลการเรียน D+ , D , D-) ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 3-8 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม  
 

กลุ่มเรียน 

ลักษณะการเรียนรู้ 
1. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่มีความ 
สัมพันธ์ต่อการ
ใช้ประสาท
สัมผัส 
 

2. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะ
สัมพันธภาพ
ของผู้เรียนที่มี
ต่อผู้อ่ืน 

3. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่มีความ  
สัมพันธ์กับ
ความคิดและ     
การไตร่ตรอง
ของผู้เรียน 
 

4. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับการ
ริเร่ิมภาระงาน 

5. ลักษณะการ
เรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการ
กับความคิดและ   
มุมมองต่างๆ 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
           

เก่งมาก 3.22 0.48 3.15 0.47 3.19 0.44 3.20 0.49 3.22 0.49 
           

เก่ง 3.08 0.43 3.03 0.47 3.10 0.47 3.08 0.46 3.11 0.40 
           

ปานกลาง 2.91 0.39 2.87 0.45 2.88 0.36 2.96 0.40 2.92 0.50 
           

อ่อน 3.15 0.47 3.16 0.59 3.22 0.47 3.14 0.65 3.24 0.49 
           

รวม 3.06 0.44 3.01 0.48 3.05 0.45 3.07 0.46 3.08 0.47 
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จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่าลักษณะ
การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.47) รองลงมาคือลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระ
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.46) และลักษณะการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือลักษณะ                 
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 (S.D. = 0.48) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีลักษณะ
การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสและลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ
ความคิดและมุมมองต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.22 (S.D. = 0.48 และ 0.49) รองลงมาคือ               
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.49) และอันดับ
สุดท้ายคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.44)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (S.D. = 0.40) รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์
กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 (S.D. = 0.47) และอันดับสุดท้ายคือ                      
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 3.03 
(S.D. = 0.47) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานมากที่สุด                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.40) รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ
ความคิดและมุมมองต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.50) และอันดับสุดท้ายคือมีลักษณะการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับคือ 2.87 (S.D. = 0.45) 

 นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.49)  รองลงมาคือมีลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์
กับความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.47) และอันดับสุดท้ายคือ                   
มีลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 0.65)  
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
             ประสาทสัมผัส 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.1  นักศึกษาจดจ าค าในภาษาอังกฤษ 
       ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ  

3.08 0.95 2.83 0.89 2.75 0.78 2.80 0.77 

1.2  นักศึกษาอ่านค าศัพทผ์่านตาบ่อยๆ 
       เพ่ือที่จะจ าค าศัพท์นั้นๆได ้

3.33 0.83 3.00 0.71 2.74 0.80 3.00 0.93 

1.3  นักศึกษาอ่านค าหรือประโยค 
       ภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วย 
       ปากกาเน้นค าสีสันต่างๆ 
       เพราะสามารถเรียนรู้และ 
       จดจ าได้ดี 

3.27 0.90 3.02 0.84 3.09 0.83 3.20 0.94 

1.4  นักศึกษาเข้าใจความหมายของ 
       ประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ 
       โดยดูจากภาษาท่าทางของผู้พูด 

3.38 0.69 3.10 0.73 2.90 0.83 3.20 0.68 

1.5  นักศึกษามองปากของผู้พูดเพ่ือ  
       ชว่ยใหเ้ข้าใจประโยคที่พูดมาก 
        ย่ิงขึ้น 

3.31 0.78 3.11 0.78 2.97 0.72 2.80 0.86 

1.6  นักศึกษาพูดหรือท่องค าหรือ 
       ประโยคภาษาอังกฤษออกมาดังๆ 
       เพ่ือจะไดจ้ าค าหรือประโยค 
       นั้นๆได ้ 

3.15 0.92 3.10 0.82 2.92 0.92 3.27 0.73 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
               ประสาทสัมผัส (ต่อ) 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.7  นักศึกษาเรียนรู้ประโยคภาษา  
       อังกฤษในรูปแบบต่างๆจากการฟัง 
       การอภิปรายหรือการโต้วาที 
        ภาษาอังกฤษ       

3.00 0.91 2.94 0.75 2.76 0.76 3.27 0.80 

1.8  นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและ 
       ความหมายของประโยคได้ดี 
       จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่าง 
       ถูกหลักภาษาและชัดถ้อยชัดค า 

3.27 0.74 3.26 0.79 3.00 0.76 3.13 0.83 

1.9  นักศึกษาฟังเทปหรือซีดีภาษา  
       อังกฤษบ่อยๆเพราะท าให้เกิดการ 
       เรียนรู้และจดจ าไดด้ี 

3.27 0.87 3.13 0.78 2.96 0.75 3.27 0.59 

1.10  นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆ 
        เพราะ ชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น 

3.37 0.82 3.42 0.89 3.15 0.82 3.20 0.68 

1.11  นักศึกษาใช้มือประกอบการพูด 
         ภาษาอังกฤษเพ่ือจะไดส้ื่อสารได้ 
          เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

3.31 0.88 3.17 0.76 2.99 0.82 3.13 0.92 

1.12  นักศึกษาฝึกเขียนประโยคภาษา  
         อังกฤษอยู่เสมอเพ่ือจะได้คุ้นเคย 
         กับประโยคในรูปแบบตา่งๆและ 
         น าประโยคไปใช้ได้ถูกต้อง 

3.31 0.85 3.07 0.88 2.80 0.82 3.20 1.08 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้  
               ประสาทสัมผัส (ต่อ) 
 

1.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์  
     ต่อการใช้ประสาทสัมผัส 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
1.13  นักศึกษาจะเขียนข้อความต่างๆ 
         หรือเขยีนสิ่งต่างๆเพื่อกระตุน้ให้ 
         เกิดความคิดที่หลากหลาย 

3.06 0.96 2.97 0.88 2.90 0.95 3.27 0.59 

1.14  นักศึกษาประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ 
         หรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพ่ือใชใ้น 
         การเรียนภาษาอังกฤษเพราะ 
          ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้ดี 

2.96 0.93 2.96 0.85 2.76 0.78 3.13 0.74 

1.15  นักศึกษาจะเขียนค าศัพท์หรือ 
          ประโยคภาษาอังกฤษไปด้วย 
          ในขณะที่ท่องเพื่อช่วยให้จ า 
         ค าศัพท์หรือประโยคนั้นๆได้ดีขึ้น 

3.23 0.83 3.16 0.92 2.93 0.98 3.33 0.82 

รวม 3.22 0.48 3.08 0.43 2.90 0.39 3.15 0.47 
 

จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของ
นักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.48) กลุ่มที่เรียนอ่อน                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.47) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.43) และกลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (S.D. = 0.39) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
ประสาทสัมผัสตามากที่สุด (นักศึกษาเข้าใจความหมายของประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อโดยดูจากภาษา
ท่าทางของผู้พูด) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.69) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหู (นักศึกษาฟัง
เพลงสากลบ่อยๆ เพราะชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 0.82) และการใช้
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ประสาทสัมผัสตา (นักศึกษาอ่านค าศัพทผ์่านตาบ่อยๆเพ่ือที่จะจ าค าศัพท์นั้นๆได้) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
(S.D. = 0.83) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ 
นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหูมากที่สุด (นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆเพราะชว่ย
ให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหู 
(นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและความหมายของประโยคได้ดี จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่างถูกหลัก
ภาษาและชัดถ้อยชัดค า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 (S.D. = 0.79) และการใช้ประสาทสัมผัสมือ (นักศึกษาใช้
มือประกอบการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือจะได้ สื่อสารได้ เข้าใจมากย่ิง ขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17                        
(S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง 
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหูมากที่สุด ( นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆ
เพราะชว่ยให้จ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือการใช้ประสาท
สัมผัสตา (นักศึกษาอ่านค าหรือประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วยปากกาเน้นค าสีสันต่างๆ
เพราะสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดี) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.83) และการใช้ประสาทสัมผัสหู 
(นักศึกษาเข้าใจรูปแบบและความหมายของประโยคได้ดี จากการฟังภาษาอังกฤษที่พูดอย่างถูกหลัก
ภาษาและชัดถ้อยชัดค า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ประสาทสัมผัสของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ 
นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสมือมากที่สุด  (นักศึกษาจะเขียนค าศัพท์หรือ          
ประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยในขณะที่ท่อง เพื่อช่วยให้จ าค าศัพท์หรือประโยค นั้นๆได้ดีขึ้น)  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือการใช้ประสาทสัมผัสหูและประสาทสัมผัสมือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.27 จ านวน 4 ข้อ โดยการใช้ประสาทสัมผัสหูมี 3 ข้อ (นักศึกษาพูดหรือท่องค าหรือประโยค
ภาษาอังกฤษออกมาดังๆ เพ่ือจะได้จ าค าหรือประโยคนั้นๆได้ (S.D. = 0.73), นักศึกษาเรียนรู้ประโยค
ภาษาอังกฤษใน รูปแบบต่างๆจากการฟังการอภิปรายหรือการโต้วาทีภาษาอังกฤษ  (S.D. = 0.80), และ
นักศึกษาฟังเทปหรือซีดีภาษาอังกฤษบ่อยๆ เพราะท าให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าได้ดี (S.D. = 0.59) และ
การใช้ประสาทสัมผัสมือมี 1 ข้อ (นักศึกษาจะ เขียนข้อความต่างๆหรือเขียนสิ่งต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความคิดที่หลากหลาย) (S.D. = 0.59) และอันดับที่สามคือการใช้ประสาทสัมผัสตา, หู และมือ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.20 จ านวน 4 ข้อ โดยการใช้ประสาทสัมผัสตามี 2 ข้อ (นักศึกษาอ่านค าหรือ
ประโยคภาษาอังกฤษที่มีการเน้นด้วยปากกาเน้นค าสีสันต่างๆเ พราะสามารถเรียนรู้ และจ ดจ าได้ดี                
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(S.D. = 0.94), นักศึกษาเข้าใจความหมายของ ประโยคที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ โดยดูจากภาษาท่าทางของผู้
พูด) (S.D. = 0.68)  การใช้ประสาทสัมผัสหู 1 ข้อ (นักศึกษาฟังเพลงสากลบ่อยๆเพราะ ชว่ยให้จ าค าศัพท์
ได้ง่ายขึ้น) (S.D. = 0.68) และการใช้ประสาทสัมผัสมือ 1 ข้อ (นักศึกษาฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยู่
เสมอเพ่ือจะไดคุ้้นเคยกับประโยคในรูปแบบต่างๆและน าประโยคไปใช้ได้ถูกต้อง) (S.D. = 1.08)  
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพ  
               ของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน 
 

2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียน 
     ที่มีต่อผู้อ่ืน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
2.1  นักศึกษาพบปะสังสรรค์และพูดคุย 
       กับชาวต่างชาติในเทศกาลตา่งๆ  

2.92 0.84 2.76 0.79 2.62 1.01 3.07 1.03 

2.2  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับ 
       อาจารย์ชาวต่างชาตมิากกว่า 
       เรียนกับอาจารย์ชาวไทย 

3.00 0.71 3.08 0.77 2.72 0.76 2.73 0.88 

2.3  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษกับ 
       คนที่สนิทสนมคุ้นเคยเพราะจะเกิด 
       การเรียนรู้ไดง้่ายกว่าเรียนกับคนที่ 
       ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน 

3.10 0.82 3.06 0.86 2.95 0.87 3.40 0.83 

2.4  นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของชมรม 
       หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาษา 
       เพ่ือให้เกิดความรู้ทางภาษาที่ 
       หลากหลาย 

3.08 0.76 2.97 0.75 2.86 0.82 3.33 1.18 

2.5  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ 
       เพื่อนคนไทยหรือเพื่อน 
       ชาวต่างชาติเสมอๆ 

3.17 0.71 3.11 0.73 3.02 0.88 3.33 1.05 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพ  
               ของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืน (ต่อ) 
 

2.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     ลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียน 
     ที่มีต่อผู้อ่ืน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
2.6  นักศึกษาชอบอ่านหนังสือ 
       ภาษาอังกฤษคนเดียวมากกว่า 
       อ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะ 
       ท าใหมี้สมาธิดีกว่า 

3.40 0.82 3.31 0.89 3.09 0.83 3.07 0.80 

2.7  นักศึกษาชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
       คนเดียวหรือมีเพ่ือนเรียนเพียงแค่  
       1 หรือ 2 คนเท่านั้น       

3.23 0.88 3.04 0.89 2.80 1.00 2.87 0.74 

2.8  นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษ 
       กับตนเองเพราะท าให้นักศึกษา 
        จ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น 

3.35 0.76 3.11 0.87 2.91 0.89 3.20 0.86 

2.9  ถา้นักศึกษาไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับภาษา 
       อังกฤษนักศึกษาจะ ค้นคว้าหา 
       ความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการถาม 
        จากอาจารย์หรือเพ่ือน 

3.12 0.73 3.03 0.89 3.03 0.80 3.13 0.64 

2.10  นักศึกษาชอบเขียน E-mail เพ่ือ 
      สื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าการ 
      เข้าไปพูดคุย 

3.15 1.02 2.78 0.90 2.75 0.88 3.47 0.74 

รวม 3.15 0.47 3.02 0.47 2.87 0.45 3.16 0.59 
 

จากตาราง 5 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อ
ผู้อ่ืนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
สัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.59) 
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กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.47) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02                 
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.45) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
สัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้
ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังทั้ง 3 อันดับโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (นักศึกษา
ชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าใหมี้ สมาธิดีกว่า ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือ (นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตนเองเพราะท าให้
นักศึกษาจ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (S.D. = 0.76) และ (นักศึกษา
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ คนเดียวหรือมีเพ่ือนเรียนเพียงแค่ 1 หรือ 2 คนเท่านั้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 
(S.D. = 0.88)  

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังมากที่สุด 
(นักศึกษาชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าใหมี้ สมาธิ
ดีกว่า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคมและลักษณะ
การเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.11 จ านวน 2 ข้อ โดยลักษณะการเปิดตัว
และชอบสังคมมี 1 ข้อ (นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนชาวต่างชาติเสมอๆ 
(S.D. = 0.73) และลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง 1 ข้อ (นักศึกษาชอบฝึกพูดภาษาอังกฤษ
กับตนเองเพราะท าให้นักศึกษาจ าและเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ขึ้น) (S.D. = 0.87) และอันดับที่สามคือลักษณะ
การเปิดตัวและชอบสังคม  (นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ มากกว่าเรียนกับอาจารย์
ชาวไทย)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.77) 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพัง
มากที่สุด (นักศึกษาชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษคนเดียว มากกว่าอ่านกับเพ่ือนหลายๆคนเพราะท าให ้  
มีสมาธิดีกว่า) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตาม
ล าพัง  (ถ้านักศึกษา ไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับภาษา อังกฤษนักศึกษาจะ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมา กกว่า              
การถามจากอาจารย์หรือเพ่ือน ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.80) และลักษณะการเปิดตัวและชอบ
สังคม (นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนชาวต่างชาติเสมอๆ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.02 (S.D. = 0.88) ตามล าดับ 
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ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสัมพันธภาพของผู้เรียนที่มีต่อผู้อ่ืนของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในลักษณะการเก็บตัวหรือชอบท างานตามล าพังมากที่สุด 
(นักศึกษาชอบเขียน  E-mail เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าการเข้าไปพูดคุย ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
(S.D. = 0.74) รองลงมาคือลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคม  (นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษกับคนที่
สนิทสนมคุ้นเคยเพราะจะเกิดการเรียนรูไ้ดง้่ายกว่าเรียนกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 (S.D. = 0.83) และอันดับที่สามคือลักษณะการเปิดตัวและชอบสังคม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.33 
จ านวน 2 ข้อ (นักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาษา เพ่ือให้เกิดความรู้ทาง
ภาษาที่หลากหลาย ) (S.D. = 1.18) และนักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนไทยหรือเพื่อน      
ชาวต่างชาติเสมอๆ) (S.D. = 0.87) 
  
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและ 
               การไตร่ตรองของผู้เรียน 
3.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ 
     กับความคิดและการไตร่ตรองของ 
     ผู้เรียน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
3.1  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะเน้นทางดา้นการสื่อสารมากกว่า 
       ทางด้านหลักภาษาหรือ 
       กฏไวยากรณ์  

3.15 0.70 3.18 0.86 2.90 0.77 3.47 0.83 

3.2  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะมีจินตนาการประกอบการเรียน 
       ในเร่ืองต่างๆ 

3.12 0.92 3.12 0.78 2.72 0.63 3.40 0.91 

3.3  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       จะคิดเป็นภาษาองักฤษโดย 
       อัตโนมัติเสมอเพื่อให้เกิดการ 
       เรียนรู้ภาษาได้ดีและเร็วกว่าการคิด 
       เป็นภาษาไทยแล้วค่อยแปลเป็น 
       ภาษาอังกฤษ 

3.13 0.84 3.04 0.76 2.73 0.71 3.27 1.10 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและ 
               การไตร่ตรองของผู้เรียน (ต่อ) 
 

3.  ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ 
     กับความคิดและการไตร่ตรองของ 
     ผู้เรียน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
3.4  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการ 
       เรียนรู้ภาษาเป็นของตนเองเสมอ 

3.17 0.96 3.06 0.88 2.98 0.59 3.13 0.52 

3.5  นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยค 
       ภาษาอังกฤษจากการสนทนา 
       มากกว่าจ าจากหลักไวยากรณ์ 

 3.19  0.82   3.17  0.77 2.88 0.77  3.33 0.72 

3.6  นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบ 
       ลัด แตจ่ะเรียนภาษาอังกฤษอย่าง 
       เป็นขั้นเป็นตอน        

3.29  0.61 3.28  0.78  3.09 0.64 3.13  0.83 

3.7  ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึก 
       การใช้ภาษาอังกฤษหรือท า 
       กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ       

3.31 0.76 3.20 0.76 2.98 0.74 3.13 0.64 

3.8  นักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อม 
       ก่อนการเรียนเสมอเพื่อให้เกิดการ 
       เรียนรู้ที่ด ี

3.10 0.87 2.99 0.85 2.82 0.91 3.13 0.64 

3.9  นักศึกษาจะพูดและฝึกภาษา 
       อังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ า 
        เนื้อหาและบทเรียนได้ดี 

3.31 0.67 3.05 0.91 2.91 0.77 3.27 0.96 

3.10  นักศึกษาจะไม่เรียนภาษาอังกฤษ 
       ในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เคย    
       เรียนมา แต่จะเรียนภาษาอังกฤษใน 
       รูปแบบเดิมที่คุ้นเคยเท่านั้น 

3.15 0.83 2.88 0.90 2.84 0.80 2.93 1.03 

รวม 3.19 0.44 3.10 0.47 2.88 0.36 3.22 0.47 
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จากตาราง 6 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของ     
ผู้เรียนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดและการไตร่ตรองของผู้เรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.47) 
กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.44) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10                
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.36) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไป
ตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.31 จ านวน 2 ข้อ (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการ
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท ากิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ ) (S.D. = 0.76) และ(นักศึกษาจะพูดและฝึก
ภาษาอังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ าเน้ือหาและบทเรียนได้ดี) (S.D. = 0.67) รองลงมาคือลักษณะการ
เรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่าง      
เป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.61) และลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหา
กฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ (นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากการสนทนามากกว่าจ าจาก
หลักไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.82) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง           
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด (นักศึกษาไม่เรียนภาษาอังกฤษแบบ
ลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (S.D. = 0.78) รองลงมาคือ
ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท า       
กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.76) และลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบ
การแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเน้นทางด้านการสื่อสาร
มากกว่าทางด้านหลักภาษาหรือกฏไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.86) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียน            
ปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอนมากที่สุด (นักศึกษาไม่เรียน
ภาษาอังกฤษแบบลัด แต่จะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.64) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.98 จ านวน 2 ข้อ คือลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหากฏเกณฑ์
ทางภาษาใหม่ (นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็นของตนเองเสมอ) (S.D. = 0.59) และ
ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับขั้นตอน (ในการเรียนภาษานักศึกษามีการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษหรือท า
กิจกรรมหลังการเรียนรู้เสมอ) (S.D. = 0.74) และอันดับที่สามคือ ลักษณะการเรียนรู้ไปตามล าดับ
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ขั้นตอน (นักศึกษาจะพูดและฝึกภาษาอังกฤษซ้ าๆ เพราะช่วยให้จ าเน้ือหาและบทเรียนได้ดี) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.77)  

ลักษณะการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับความคิดและการไตร่ตรองของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน 
มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบการแสวงหากฏเกณฑ์ทางภาษาใหม่ทั้ง 3 อันดับโดยเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาจะเน้นทางด้านการสื่อสารมากกว่าทางด้าน
หลักภาษาหรือกฏไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือ (ในการเรียน
ภาษาอังกฤษนักศึกษาจะมีจินตนาการประกอบการเรียนในเร่ืองต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40                      
(S.D. = 0.91) และ (นักศึกษาจะจ าโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากการสนทนามากกว่าจ าจากหลัก
ไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.72)  
 
ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน     
 

4.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การริเร่ิมภาระงาน 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
4.1  นักศึกษาจัดตารางในการฝึกฝน 
       ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อให้เกิด 
       ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร 
       และความแม่นย าในเนื้อหา 
       บทเรียน 

3.08 0.76 2.96 0.84 2.84 0.87 3.13 0.83 

4.2  ก่อนเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
       นักศึกษาจะอา่นหนังสือมา 
       ล่วงหน้าเพื่อจะได้เข้าใจในเนื้อหา 
       ที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

2.96 0.89 2.89 0.85 2.75 0.79 3.13 1.06 

4.3  ก่อนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาจะ 
       จัดตารางการอ่านหนังสือและ 
       ปฏิบัติตามนั้น เพื่อให้เกิดการ 
        เรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น 

3.27 0.74 3.10 0.79 3.02 0.63 3.07 1.10 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงาน    
              (ต่อ) 

4.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การริเร่ิมภาระงาน 

ระดับผลการเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
4.4  ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่ 
       เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิด  
       ความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและ 
       เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา 
       บทเรียนมากยิ่งขึ้น 

3.29 0.75 3.18 0.76 3.09 0.69 3.40 0.83 

4.5  เมื่อเรียนเสร็จแล้วนักศึกษาจะ 
       ทบทวนเนื้อหาที่เรียนอยู่เสมอเพื่อ 
       ตนเองจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ่น 

3.15 0.80 2.99 0.86  2.99  0.82   3.13  1.06 

4.6  นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษา  
       เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษหรือเขา้ 
       ชมรมภาษาอังกฤษเพราะท าให้ 
       รู้สึกสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ที่ดี        

3.04 0.74 3.10 0.85 2.96 0.77 3.20 0.86 

4.7  นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัด 
       กิจกรรมการเรียนเสมอ      

3.27 0.89 3.15 0.69 3.03 0.75 3.33 0.82 

4.8  ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา 
       ได้ท างานเป็นทีมและได้   
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับ 
       เพื่อนเสมอ 

3.35 0.71 3.19 0.68 2.97 0.78 2.93 0.88 

4.9  นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือ 
       ซีดีภาษาอังกฤษเสมอ 

3.37 0.93 3.20 0.84 2.95 0.70 2.87 0.83 

4.10  นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษา 
       ที่นักศึกษาถนัดเท่าน้ัน 

3.21 0.85 3.05 0.92 2.99 0.82 3.20 0.86 

รวม 3.20 0.49 3.08 0.46 2.96 0.40 3.14 0.65 
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จากตาราง 7 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษา
โดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษา
กลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 (S.D. = 
0.65) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.46) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 (S.D. = 0.40) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อน
คลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงานมากที่สุด (นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือซีดี
ภาษาอังกฤษเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (S.D. = 0.93) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อน
คลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (ในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได้ท างานเป็นทีม
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับเพื่อนเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (S.D. = 0.71) และนักศึกษามี
ความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงาน  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็น
ระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมาก
ยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.75) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษา
มีลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงานมากที่สุด 
(นักศึกษาฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือซีดีภาษาอังกฤษเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.84) 
รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (ในการ
เรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาได้ท างานเป็นทีมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆกับเพื่อนเสมอ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.68) และนักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงาน  
(ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.76) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ 
นักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงานมากที่สุด  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจด
เน้ือหาที่เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
เน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.69) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุก
และผ่อนคลายกับการท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม                
การเรียนเสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.75) และนักศึกษามีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผน
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และท าภาระงาน  (ก่อนสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาจะจัดตารางการอ่านหนังสือและปฏิบัติตามนั้น 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 (S.D. = 0.63) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการริเร่ิมภาระงานของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษา
มีความละเอียดถี่ถ้วนในการวางแผนและท าภาระงานมากที่สุด  (ขณะเรียนนักศึกษาจะจดเนื้อหาที่เรียน
อย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
มากยิ่งขึ้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับ
การท ากิจกรรมทางภาษาและภาระงาน (นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนเสมอ) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.82) และอันดับที่สามคือลักษณะของการรู้สึกสนุกและผ่อนคลายกับการท า
กิจกรรมทางภาษาและภาระงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 จ านวน 2 ข้อ คือ (นักศึกษาจะท ากิจกรรมทาง
ภาษา เช่น เข้าค่ายภาษาอังกฤษหรือเข้าชมรมภาษาอังกฤษเพราะท าให้รู้สึกสนุกสนานและเกิดการ
เรียนรู้ที่ด)ี (S.D. = 0.86) และ (นักศึกษาจะท ากิจกรรมทางภาษาที่นักศึกษาถนัดเท่านั้น) (S.D. = 0.86)  
 

ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ 
               ความคิดและมุมมองต่างๆ    
 

5.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การจัดการกับความคิดและมุมมอง 
     ต่างๆ 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
5.1  นักศึกษาจะเดาความหมายของ 
       ค าศัพท์ที่ไม่รู้โดยดูจากบริบทหรือ 
       ค าศัพท์ที่ใกล้เคียงมากกว่าการเปิด 
       หาความหมายจากดิกชันนารี 

3.17 0.86 3.01 0.82 2.86 0.91 3.07 1.03 

5.2  นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 
       หลายประเภท เพื่อช่วยให้เกิดการ 
       เรียนรู้เร่ืองค าศัพท์และรูปแบบ 
       ประโยคที่หลากหลาย 

3.21 0.78 3.01 0.73 2.85 0.86 3.20 0.68 

5.3  นักศึกษาจะเรียนภาษาอังกฤษโดย 
       ไม่ยึดติดกับการจ ากฏหรือหลัก 
       ไวยากรณ ์

3.04 0.79 3.20 0.77 2.90 0.77 3.20 0.56 
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ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ 
               ความคิดและมุมมองต่างๆ (ต่อ) 
 

5.  ลักษณะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
     การจัดการกับความคิดและมุมมอง 
     ต่างๆ 

กลุ่มเรียน 
เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
5.4  นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค า 
       ตอ่ค าแต่จะดูความหมายของ 
       ประโยคในภาพรวม 

3.42 0.89 3.12 0.85 2.97 0.70 3.73 0.59 

5.5  นักศึกษาชอบดูป้ายโฆษณาหรือ 
       ป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาองักฤษ 
        เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบ 
        ความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่าง 
        และหลากหลายและช่วยให ้
        นักศึกษาสามารถเดาความหมาย 
        ของค าศัพท์อื่นๆได้ 

3.29 0.75 3.22 0.81 2.96 0.78 3.53 0.74 

5.6  นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการใน 
       การจ าโครงสร้างประโยคตามหลัก 
       ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็น 
        ของตนเองใหม่อยู่เสมอ        

3.27 0.89 3.15 0.84 2.91 0.72 3.13 0.74 

5.7  นักศึกษาชอบสรุปความที่ตนเอง 
       ได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาองักฤษ      

3.29 0.89 3.17 0.80 2.99 0.85 3.13 0.52 

5.8  นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด 
       และอ่าน-เขียนไปพร้อม 
       กัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน 

3.29 0.80 3.13 0.80 3.05 0.86 2.73 0.96 

5.9  นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาที่เรียนใน 
       รูปแบบของผังมโนภาพหรือแผน 
       ที่ความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
       มากยิ่งขึ้น 

3.23 0.67 3.03 0.65 2.86 0.87 3.07 0.88 
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5.10  นักศึกษาจะสรุปเนื้อหาบทเรียน 
       ทุกครั้งที่เรียนเพื่อให้เกิดความ  
       เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ 

3.08 1.03 3.08 0.76 2.85 0.91 3.60 0.83 

รวม 3.23 0.49 3.11 0.40 2.92 0.50 3.24 0.49 
 

จากตาราง 8 เมื่อพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมอง
ต่างๆของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ               
ความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 (S.D. = 0.49) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (S.D. = 0.40) และ
กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.50) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่าลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏ
และความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมาย
ของประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือการคาดเดากฏและ
ความหมายของภาษาใหม่และการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 3.29 จ านวน 3 ข้อ คือการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ จ านวน 1 ข้อ (นักศึกษา
ชอบดูป้ายโฆษณาหรือป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของ
ค าศัพท์ที่แตกต่างและหลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) 
(S.D. = 0.75) และการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน จ านวน 2 ข้อ (นักศึกษาชอบ
สรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษ) ( S.D. = 0.89) และ (นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการ
ฟัง-พูด และอ่าน-เขียนไปพร้อมกัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน) (S.D. = 0.80) และอันดับที่สามคือการสรุป
หาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาจะคิดหลักหรือวิธีการในการจ าโครงสร้าง
ประโยคตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาเป็นของตนเองใหม่อยู่เสมอ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27         
(S.D. = 0.89) 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาชอบดูป้าย
โฆษณาหรือป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของค าศัพท์ที่
แตกต่างและหลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.81) รองลงมาคือการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาจะเรียน
ภาษาอังกฤษโดยไม่ยึดติดกับการจ ากฏหรือหลักไวยากรณ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.77) และการ
สรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาชอบสรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่าน
เป็นภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.80) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษามีการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อนมากที่สุด 
(นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการฟัง-พูด และอ่าน-เขียนไปพร้อมกัน ไม่เรียนทักษะทีละด้าน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.05 (S.D. = 0.86) รองลงมาคือการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาชอบ
สรุปความที่ตนเองได้ยินหรือได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 (S.D. = 0.85) และการคาด
เดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาจะไม่แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมายของ
ประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 (S.D. = 0.70) ตามล าดับ 

ลักษณะการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดและมุมมองต่างๆของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษามีการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่มากที่สุด (นักศึกษาจะไม่
แปลภาษาอังกฤษค าต่อค าแต่จะดูความหมายของประโยคในภาพรวม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73                    
(S.D. = 0.59) รองลงมาคือการสรุปหาค าตอบด้วยการศึกษากฏของภาษาใหม่ก่อน (นักศึกษาจะสรุป
เน้ือหาบทเรียนทุกคร้ังที่เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60             
(S.D. = 0.83) และการคาดเดากฏและความหมายของภาษาใหม่ (นักศึกษาชอบดูป้ายโฆษณาหรือป้าย
สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะจะช่วยให้นักศึกษาทราบความหมายของค าศัพท์ที่แตกต่างและ
หลากหลายและช่วยให้นักศึกษาสามารถเดาความหมายของค าศัพท์อ่ืนๆได้) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53      
(S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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ตอนท่ี  3   การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามกลุ่ม           

ที่เรียน ได้แก่ กลุ่มที่เรียนเก่งมาก (มีระดับผลการเรียน A+ , A , A-) , กลุ่มที่เรียนเก่ง (มีระดับผล                
การเรียน B+ , B , B-) , กลุ่มที่เรียนปานกลาง (มีระดับผลการเรียน  C+ , C , C-) และกลุ่มที่เรียนอ่อน                
(มีระดับผลการเรียน D+ , D , D-) ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 9-15 

 

ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม  
 

กลุ่มเรียน 

กลวิธีการเรียนรู้ 
1. กลวิธีที่ใช้
ความจ า 

2. กลวิธีที่ใช้
ความรู้ความ

เข้าใจ 

3. กลวิธีที่ใช้
การเสริมและ
การทดแทน 

4. กลวิธีที่ใช ้
อภิปัญญา 

5. กลวิธีเชิง 
วิภาพ 

5. กลวิธีทาง
สังคม 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 
เก่งมาก 3.20 0.63 3.16 0.55 3.24 0.51 3.25 0.54 3.21 0.66 3.17 0.65 
เก่ง 3.15 0.55 3.13 0.45 3.12 0.53 3.20 0.53 3.20 0.58 3.19 0.55 

ปานกลาง 2.86 0.49 2.84 0.48 2.87 0.44 2.89 0.48 2.89 0.49 2.89 0.44 
อ่อน 3.21 0.52 2.84 0.26 2.98 0.31 2.87 0.37 2.90 0.36 3.04 0.36 
รวม 3.08 0.56 3.03 0.49 3.06 0.50 3.09 0.53 3.09 0.57 3.09 0.54 

 
 
 

จากตาราง 9 เมื่อพิจารณากลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยรวม พบว่ากลวิธี                
การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.09 (S.D. = 0.53, 0.57 และ 0.54) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้ความจ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08                 
(S.D. = 0.56) และกลวิธีที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 
(S.D. = 0.49) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมากมีกลวิธีที่ใช้
อภิปัญญามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.54) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและ                     
การทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (S.D. = 0.51) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความ
เข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.55)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญาและกลวิธีเชิงวิภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
3.20 (S.D. = 0.53 และ 0.58) รองลงมาคือกลวิธีทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.55) และ
กลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.53)  

นักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลางมีกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา, กลวิธีเชิงวิภาพและกลวิธีทางสังคมมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.48, 0.49 และ 0.44) รองลงมาคือกลวิธีที่ใช้การเสริมและการ
ทดแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.44) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ                         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.48) 

นักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อนมีกลวิธีที่ใช้ความจ ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.52) 
รองลงมาคือกลวิธีทางสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 (S.D. = 0.36) และกลวิธีที่ใช้น้อยที่สุดคือกลวิธีที่ใช้
ความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.26) 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความจ า 
 

1.  กลวิธีที่ใช้ความจ า 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

1.1  นักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆ 
       โดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ใน 
       หน้าหนังสือ บนกระดานหรือบน 
       ป้ายข้างถนน  

3.13 0.91 3.12 0.82 2.89 0.73 3.40 0.83 

1.2  นักศึกษาเชื่อมโยงเสียงของค าศัพท์ 
       ใหม่กับภาพหรือรูปค าเพื่อช่วยใน 
       การจ าค านั้นๆ 

3.10 0.80 3.00 0.77 2.79 0.72 3.40 0.83 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความจ า (ต่อ)  
 

1.  กลวิธีที่ใช้ความจ า 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

1.3  นักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึง 
       ภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้อง 
       ใช้ค าศัพท์นั้น 

3.23 0.78 3.21 0.79 2.90 0.81 2.87 0.99 

1.4  นักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียง 
     สัมผัสเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ 

3.23 0.90 3.12 0.78 2.83 0.75 3.27 0.70 

1.5  นักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อ 
       ช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ 

3.15 0.80 3.20 0.83 2.89 0.72 3.13 0.52 

1.6  นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับ 
       ค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อ 
       ช่วยในการจ าค าน้ันๆ  

3.33 0.81 3.21 0.67 2.95 0.72 3.20 0.56 

รวม 3.20 0.62 3.15 0.55 2.88 0.49 3.21 0.52 
 

จากตาราง 10 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.52) กลุ่มที่เรียนเก่งมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.62) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.55) และกลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.49) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค า
นั้นๆ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (S.D. = 0.81) รองลงมาคือนักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่
โดยนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้ค าศัพท์นั้น และนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัส
เพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.23 (S.D. = 0.78 และ 0.90) และอันดับที่สามคือ
นักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 (S.D. = 0.80) 
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กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึงภาพของ
สถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้ค าศัพท์นั้น และ นักศึกษา เชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้เรียน
มาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.21 (S.D. = 0.79 
และ 0.67) รองลงมาคือนักศึกษาใช้ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 
(S.D. = 0.83) และอันดับที่สามคือนักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆโดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ใน
หน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน และนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัสเพื่อช่วยใน
การจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.12 (S.D. = 0.82 และ 0.78) 

กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับ       
ค าศัพท์ที่เคยได้เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 
(S.D. = 0.72) รองลงมาคือนักศึกษาจ าค าศัพท์ใหม่โดยนึกถึงภาพของสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้
ค าศัพท์นั้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.90 (S.D. = 0.81) และอันดับที่สามคือนักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆ
โดยการจ าต าแหน่งของค าศัพท์ในหน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน  และนักศึกษาใช้
ท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการจ าค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.73 และ 0.72) 

กลวิธีที่ใช้ความจ าของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาจ าค าศัพท์หรือวลีใหม่ๆโดยการ
จ าต าแหน่งของค าศัพท์ในหน้าหนังสือ บนกระดานหรือบนป้ายข้างถนน  และนักศึกษาเชื่อมโยงเสียง
ของค าศัพท์ใหม่กับภาพหรือรูปค าเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ  เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ 3.40 (S.D. = 0.83) รองลงมาคือนักศึกษาใช้ค าคล้องจองหรือเสียงสัมผัสเพื่อช่วยในการจ า
ค าศัพท์ใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.70) และนักศึกษาเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าศัพท์ที่เคยได้
เรียนมาแล้วเพื่อช่วยในการจ าค านั้นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.56) 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
 

2.  กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

2.1 นักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษ 
      อยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
      ทางภาษา 

3.15 0.80 3.15 0.74 2.96 0.71 3.13 0.52 

2.2  นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
       จากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม 
       ความรู้และความเข้าใจในภาษา  
       อังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3.21 0.70 3.16 0.62 2.91 0.67 3.00 0.38 

2.3  นักศึกษาเล่นเกมภาษาอังกฤษเป็น 
       ประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ดา้น 
       ค าศัพท์ต่างๆ 

3.15 0.80 3.19 0.76 2.89 0.80 2.93 0.46 

2.4  นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษ 
       ทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ 
       ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
       ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจ 
       ในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ 

3.25 0.88 3.20 0.87 2.89 0.88 2.80 0.68 

2.5  นักศึกษาอ่านหนังสืออ่านนอก 
       เวลาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้รู้   
       รูปแบบของประโยคต่างๆและรู้ 
       ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3.13 0.79 3.01 0.78 2.66 0.67 2.60 0.51 

2.6  นักศึกษาฝึกเขียนจดหมายหรือ 
       รายงานเป็นภาษาอังกฤษ      

3.06 0.73 3.01 0.82 2.79 0.82 2.60 0.83 

รวม 3.16 0.55 3.12 0.45 2.85 0.47 2.84 0.26 
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จากตาราง 11 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่ม
เรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 
0.55) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.45) กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 
(S.D. = 0.47) และกลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 (S.D. = 0.26) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์       
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เป็น
กลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.88) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
จากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.21 (S.D. = 0.70) และอันดับที่สามคือนักศึกษาอ่านบทความภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางภาษาและ นักศึกษา เล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.15 (S.D. = 0.80) 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาดูรายการภาษาอังกฤษ        
ทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.87) รองลงมาคือ
นักศึกษา เล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19             
(S.D. = 0.76) และนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (S.D. = 0.62) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษา อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.96 (S.D. = 0.71) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.67) และอันดับที่สาม
คือนักศึกษาเล่นเกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ และ นักศึกษาดูรายการ
ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์หรือชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษและความ
เข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 2.89 (S.D. = 0.80 และ 0.88) 

กลวิธีที่ใช้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษา อ่านบทความ
ภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.13 (S.D. = 0.52) รองลงมาคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้เสมอเพื่อส่งเสริม
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ความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.38) และนักศึกษาเล่น
เกมภาษาอังกฤษเป็นประจ าเพื่อพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.46) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
 

3.  กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทน 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

3.1  นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจ 
       ค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 

3.38 0.80 3.13 0.74 3.03 0.62 3.07 0.46 

3.2  เมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค า 
       ใดในระหว่างการสนทนานักศึกษา 
       จะใช้ท่าทางประกอบ 

3.23 0.81 3.17 0.76 2.96 0.68 3.27 0.70 

3.3  นักศึกษาสร้างค าศัพท์ใหม่ถ้าไม่ 
       ทราบค าศัพท์ที่ถูกตอ้งในภาษา  
       อังกฤษ 

3.23 0.67 3.05 0.80 2.89 0.79 2.93 0.70 

3.4  นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่ 
       เปิดดิกชันนารีเพื่อหาความหมาย 
       ของค าศัพท์ใหม่ๆ 

3.12 0.78 2.97 0.81 2.60 0.80 2.87 0.52 

3.5  เมื่อนักศึกษานึกค าศัพท์ภาษา 
      อังกฤษไม่ออก นักศึกษาจะใช้ค า 
      หรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือ 
      คล้ายคลึงกันแทน 

3.06 0.75 3.09 0.88 2.78 0.69 2.73 0.80 

3.6  เมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษา  
       อังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายามพูด 
       ใหม่ให้ถูกต้อง 

3.38 0.77 3.29 0.85 2.95 0.78 3.00 0.65 

รวม 3.24 0.51 3.12 0.52 2.87 0.43 2.98 0.31 
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จากตาราง 12 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตาม
กลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.24 (S.D. = 0.51) กลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.52) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.98 (S.D. = 0.31) และกลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.43) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของ
นักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  และเมื่อ
นักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายามพูดใหม่ให้ถูกต้อง เป็นสองกลวิธีที่ใช้มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.38 (S.D. = 0.80 และ 0.77) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค า        
ใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  และนักศึกษาสร้างค าศัพท์ใหม่ถ้าไม่ทราบ
ค าศัพท์ที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.23 (S.D. = 0.81 และ 0.67) และอันดับที่สามคือ
นักศึกษาอ่านภาษาอังกฤษโดยไม่เปิดดิกชันนารีเพื่อหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.12 (S.D. = 0.78) 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ เมื่อ นักศึกษารู้ว่าตนเอง
พูดภาษาอังกฤษ ผิด นักศึกษาจะพยายามพูดใหม่ให้ถูกต้อง เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 (S.D. = 0.85) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษา        
จะใช้ท่าทางประกอบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.76) และนักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจ        
ค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.74) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาใช้วิธีเดา
เพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 (S.D. = 0.62) 
รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาคิดไม่ออกว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.68) และเมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายาม
พูดใหม่ให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 (S.D. = 0.78) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้การเสริมและการทดแทนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาคิดไม่ออก
ว่าจะใช้ค าใดในระหว่างการสนทนานักศึกษาจะใช้ท่าทางประกอบ  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.70) รองลงมาคือ นักศึกษาใช้วิธีเดาเพื่อที่จะเข้าใจค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย                        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.46) และเมื่อนักศึกษารู้ว่าตนเองพูดภาษาอังกฤษผิด นักศึกษาจะพยายาม
พูดใหม่ให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
 

4.  กลวิธีที่ใช้อภิปัญญา 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

4.1  นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ 
       มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.25 0.62 3.31 0.74 2.92 0.67 3.00 0.38 

4.2  นักศึกษาหาวิธีที่จะท าให้การเรียน 
       ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น 

3.15 0.83 3.32 0.84 3.12 0.78 2.87 0.83 

4.3  นักศึกษาจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้ 
       มีเวลาพอส าหรับการเรียนหรือการ 
       ทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ 

3.29 0.82 3.11 0.64 2.83 0.67 2.87 0.64 

4.4  นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ 
       ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

3.37 0.66 3.14 0.78 2.91 0.64 2.67 0.62 

4.5  เมื่อนักศึกษาทราบว่าทักษะภาษา  
       อังกฤษของตนบกพร่องทางด้าน 
       ใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษา  
       อังกฤษในด้านน้ันๆ 

3.37 0.69 3.22 0.73 2.74 0.69 2.87 0.52 

4.6  นักศึกษาแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ 
       ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่ 
       เสมอเพื่อพัฒนาทักษะภาษา  
       อังกฤษในด้านต่างๆ 

3.09 0.75 3.07 0.75 2.79 0.72 2.93 0.59 

รวม 3.25 0.54 3.19 0.53 2.89 0.47 2.87 0.37 
 

จากตาราง 13 เมื่อพิจารณากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน 
พบว่ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.54) กลุ่มที่
เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.53) กลุ่มที่เรียนปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.47) 
กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 (S.D. = 0.37) และ ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่
เรียนเก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และเมื่อ นักศึกษา
ทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษในด้านนั้นๆ 
เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.37 (S.D. = 0.66 และ 0.69) รองลงมาคือนักศึกษาจัด
ตารางเวลาเพื่อที่จะได้มีเวลาพอส าหรับ การเรียนหรือการทบทวนเนื้อหา ภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 (S.D. = 0.82) และนักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
(S.D. = 0.62) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาหาวิธีที่จะ ท าให้การ เรียน       
ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 (S.D. = 0.84) รองลงมาคือ
นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 (S.D. = 0.74) และเมื่อ
นักศึกษาทราบว่าทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านน้ันๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.73) ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาหาวิธีที่จะท าให้การเรียน       
ภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 (S.D. = 0.78) รองลงมาคือ
นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 (S.D. = 0.67) และ
นักศึกษาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.64) 
ตามล าดับ 

กลวิธีที่ใช้อภิปัญญาของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้  เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 (S.D. = 0.38) รองลงมาคือนักศึกษา
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.59) และอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.87 จ านวน 3 ข้อ คือนักศึกษา
หาวิธีที่จะท าให้การเรียนภาษาอังกฤษของตนเองดีขึ้น (S.D. = 0.83), นักศึกษาจัดตารางเวลาเพื่อที่จะได้        
มีเวลาพอส าหรับการเรียนหรือการทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษ  (S.D. = 0.64) และเมื่อนักศึกษาทราบว่า
ทักษะภาษาอังกฤษของตนบกพร่องทางด้านใดก็จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษในด้านนั้นๆ                    
(S.D. = 0.52)  
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ตาราง 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีเชิงวิภาพ 
 

5.  กลวิธีเชิงวิภาพ 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

5.1  นักศึกษาพยายามท าใจให้สบาย 
       เมื่อรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษ 

3.19 0.84 3.15 0.79 2.96 0.71 3.07 0.70 

5.2  นักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูด 
       ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิด 
       ก็ตาม 

3.29 0.82 3.22 0.75 2.91 0.72 2.87 0.52 

5.3  นักศึกษาให้รางวัลตัวเองเมื่อรู้สึก 
       ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

3.38 0.84 3.06 0.84 2.80 0.71 2.80 0.56 

5.4  เมื่อนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่ 
       ถูกต้อง นักศึกษาจะไม่โทษตัวเอง  
       แต่จะพยายามปรบัปรงุและใช้  
       ภาษาอังกฤษให้ถูกตอ้ง 

3.11 0.88 3.18 0.77 2.79 0.67 2.53 0.74 

5.5  นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือ 
       บุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษเป็น 
       แบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ 
       พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

3.12 0.94 3.30 0.90 2.87 0.62 2.87 0.64 

5.6  นักศึกษาพยายามหาทักษะ 
       ภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่ง 
       มากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจใน 
       การเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ 

3.17 0.92 3.30 0.85 2.98 0.80 3.27 0.59 

รวม 3.21 0.66 3.20 0.57 2.89 0.49 2.90 0.36 
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จากตาราง 14 เมื่อพิจารณากลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่งมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 (S.D. = 0.66) กลุ่มที่เรียนเก่ง              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 (S.D. = 0.57) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (S.D. = 0.36) กลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.49) ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาให้รางวัลตัวเองเมื่อรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด                     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (S.D. = 0.84) รองลงมาคือนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัว
พูดผิดก็ตาม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 (S.D. = 0.82) และนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัวที่จะ
พูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.84) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก่ง
ภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และนักศึกษาพยายามหา
ทักษะภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นสอง
กลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.30 (S.D. = 0.90 และ 0.85) รองลงมาคือนักศึกษากระตุ้น
ตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 (S.D. = 0.75) และเมื่อ
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง นักศึกษาจะไม่โทษตัวเองแต่จะพยายามปรับปรุงและใช้      
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D. = 0.77) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ นักศึกษาพยายามหาทักษะ       
ภาษาอังกฤษในด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นกลวิธีที่ใช้
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 (S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัว
ที่จะพูดภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (S.D. = 0.71) และนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูด      
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 (S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

กลวิธีเชิงวิภาพของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ นักศึกษาพยายามหาทักษะภาษาอังกฤษใน
ด้านที่ตนเองเก่งมากที่สุดเพื่อเป็นก าลังใจในการเรียนทักษะในด้านอ่ืนๆ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 (S.D. = 0.59) รองลงมาคือนักศึกษาพยายามท าใจให้สบายเมื่อรู้สึกกลัวที่จะพูด
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 (S.D. = 0.70) และอันดับที่สามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.87 จ านวน                  
2 ข้อ คือนักศึกษากระตุ้นตัวเองให้พูดภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะกลัวพูดผิดก็ตาม (S.D. = 0.52) และ
นักศึกษาพยายามดูเพื่อนหรือบุคคลที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้น (S.D. = 0.64)  
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลวิธีทางสังคม 
 

6.  กลวิธีทางสังคม 
กลุ่มเรียน 

เก่งมาก เก่ง ปานกลาง อ่อน 
X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

6.1  ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ 
       ที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูด 
      คนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครัง้ 

3.19 0.79 3.38 0.88 2.88 0.55 3.13 0.64 

6.2  เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้ 
       เจ้าของภาษาแก้ไขให้ 

3.13 0.79 3.22 0.85 3.08 0.67 3.20 0.68 

6.3  นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ 
       เพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส 

3.21 0.98 3.22 0.79 2.93 0.75 3.00 0.93 

6.4  นักศึกษาขอความช่วยเหลือในด้าน 
       ตา่งๆทางภาษาอังกฤษจากเจ้าของ 
       ภาษา 

3.13 0.77 3.08 0.80 2.78 0.71 2.87 0.52 

6.5  เวลาคุยกับเพื่อนนักศึกษาจะฝึก 
       ถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษ 

3.21 0.78 3.08 0.76 2.79 0.79 3.20 0.68 

6.6  นักศึกษาจะเรียนรู้วัฒนธรรมของ 
       ชาวต่างชาติจากการสนทนา 
       มากกว่าการเรียนรู้จากการอ่าน 
       หนังสือ 

3.15 0.98 3.17 0.90 2.87 0.80 2.87 0.74 

รวม 3.17 0.65 3.19 0.55 2.89 0.44 3.04 0.36 
 

จากตาราง 15 เมื่อพิจารณากลวิธีทางสังคมของนักศึกษาโดยรวม จ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่า
กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.55) กลุ่มที่เรียนเก่งมาก              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.65) กลุ่มที่เรียนอ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 (S.D. = 0.36) กลุ่มที่เรียน
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 (S.D. = 0.44) ตามล าดับ  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มเรียน พบว่ากลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียน
เก่งมาก มีดังนี้ นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส และเวลาคุยกับเพื่อน
นักศึกษา จะฝึกถามค าถามเป็น ภาษาอังกฤษ  เป็นสองกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.21                  
(S.D. = 0.98 และ 0.78) รองลงมาคือถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูด      
คนนั้นพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.79) และนักศึกษาจะเรียนรู้
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติจากการสนทนามากกว่าการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
(S.D. = 0.98) ตามล าดับ 

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนเก่ง มีดังนี้ ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด 
นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนนั้นพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 (S.D. = 0.88) รองลงมาคือเมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้เจ้าของภาษาแก้ไขให้ และ นักศึกษา
ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.22 (S.D. = 0.85 และ 
0.79) และอันดับที่สามคือ นักศึกษาจะเรียนรู้วัฒนธรรมของ ชาวต่างชาติจากการสนทนามากกว่าการ
เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 (S.D. = 0.90)  

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนปานกลาง มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้    
เจ้าของภาษาแก้ไขให้ เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 (S.D. = 0.67) รองลงมาคือ
นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 (S.D. = 0.75) 
และถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีก
คร้ัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 (S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

กลวิธีทางสังคมของนักศึกษากลุ่มที่เรียนอ่อน มีดังนี้ เมื่อนักศึกษาพูดผิด นักศึกษาขอให้       
เจ้าของภาษาแก้ไขให้ และเวลาคุยกับเพื่อนนักศึกษาจะฝึกถามค าถามเป็นภาษาอังกฤษ เป็นสองกลวิธีที่
ใช้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.20 (S.D. = 0.68) รองลงมาคือถ้านักศึกษาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่ผู้
พูดพูด นักศึกษาจะขอให้ผู้พูดคนน้ันพูดช้าลงหรือพูดใหม่อีกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 (S.D. = 0.64) 
และอันดับที่สามคือนักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและชาวต่างชาติเมื่อมีโอกาส  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 (S.D. = 0.93) 
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